
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII 
W ROKU SZKOLNYM I KATECHETYCZNYM 2022/2023

dla klas IV – VIII 
Na ocenę celującą uczeń: 

● Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.
● Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia.
● Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii.
● Bierze udział w konkursach religijnych.
● Angażuje się w przygotowanie wydarzeń związanych z przedmiotem. 

organizowanych na terenie szkoły.
● Jest aktywny na lekcji.
● Wykonuje zadane prace i ćwiczenia na ocenę co najmniej bardzo dobrą, przynosi 

niezbędne pomoce.
Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

● Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe.
● Opanował wiadomości przewidziane podstawą programową na ocenę bardzo dobrą. 
● Posiada i starannie prowadzi zeszyt lub/i ćwiczenia (stosownie do decyzji 

nauczyciela).
● Swobodnie i wyczerpująco wypowiada się na dany temat.
● Odnosi się z szacunkiem do innych.

Na ocenę dobrą uczeń: 
● Prowadzi zeszyt lub/i ćwiczenia (stosownie do decyzji nauczyciela), odrabia zadania 

domowe.
● Opanował materiał programowy z religii w stopniu dobrym.
● Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
● Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace i ćwiczenia.

Na ocenę dostateczną uczeń: 
● Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości na poziomie dostatecznym. 
● Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy 

nauczyciela, w jego wiadomościach są braki. 
● Prowadzi na bieżąco zeszyt lub/i ćwiczenia (stosownie do decyzji nauczyciela).
● Udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela 
● Stara się angażować w pracę grupy. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
● Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania.
● Prowadzi zeszyt lub/i ćwiczenia (stosownie do decyzji nauczyciela).
● Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania. 
● Wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy.
● Czasem angażuje się w pracę grupy.

Na ocenę niedostateczną uczeń: 
● Nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędnych 

do opanowania podstawowych umiejętności.
● Nie prowadzi zeszytu lub/i ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac. 
● Odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 
● Nie skorzystał z pomocy nauczyciela w celu poprawienia oceny.
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PRZEDMIOTOWY REGULAMIN OCENIANIA Z RELIGII 
dla klas IV - VIII

(dotyczy nauczania stacjonarnego, zdalnego i hybrydowego)

Zasady oceniania 
1. Oceny bieżące wyrażane są w stopniach w skali 1- 6. 
2. Do wystawienia oceny śródrocznej wymagane są minimum trzy oceny bieżące. 
3. Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe. 
4. Kartkówki (obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji), nie muszą być 

zapowiedziane przez katechetę. 
5. Oceniane sprawdziany uczniowie otrzymują do wglądu podczas lekcji, a rodzice 

lub opiekunowie do wglądu podczas dni otwartych lub w innym ustalonym terminie. 
6. Ocenianie przebiega zgodnie ze Statutem SP53. 
7. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel winien oddać w ciągu dwóch tygodni. 

Wszystkie prace pisemne są przechowywane do końca roku szkolnego.
8. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu dwóch 

tygodni od powrotu do szkoły. 
9. Odpowiedzi ustne, praca na lekcji i aktywność lub jej brak mogą być oceniane lub 

premiowane „plusami” i „minusami”. 
○ 5 „plusów” – ocena celująca
○ 5 „minusów” – ocena niedostateczna

10. Uczeń ma możliwość poprawy oceny bieżącej jeden raz. 
Poprawiana ocena nie jest usuwana z dziennika.

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 
1. Formy ustne: odpowiedzi ustne, opowiadania odtwórcze i twórcze, dialog.
2. Formy pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki, zadania domowe, ćwiczenia 

wykonane na lekcji. 
3. Poprawne stosowanie podstawowych pojęć religijnych.
4. Rozumienie znaczenia poznanych zagadnień i stosowanie ich w praktyce.
5. Aktywność na lekcji.
6. Przygotowanie do katechezy.
7. Prowadzenie zeszytu lub i ćwiczeń (stosownie do decyzji nauczyciela).
8. Praca domowa.
9. Aktywność dodatkowa pozalekcyjna.

Formy sprawdzania osiągnięć ucznia Waga 
Aktywność, praca w grupach 1

Kartkówka, zadanie domowe, prezentacja, karta pracy 2
Sprawdzian, konkurs, odpowiedź ustna 3

“plusy” 5 “plusów” - ocena celująca
“minusy” 5 minusów - ocena niedostateczna

Oceny bieżące stanowią o śródrocznej, rocznej i końcowej ocenie ucznia. 
Podstawą do wystawienia oceny jest średnia ważona uzyskanych ocen bieżących.
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